
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP 

 
Wstęp deklaracji 

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 
ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https:// roa-lodz.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Telefon: +42 630 25 50 
E-mail: roa@lodzkie.pl 
Adres korespondencyjny: ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź 

Data publikacji strony internetowej:  31.08.2020 r. 
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.08.2020 r. 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 
lub wyłączeń wymienionych poniżej:  

• Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub 
załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub 
nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ROA. 

• Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w 
formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). 

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

Strona BIP ROA posiad następujące ułatwienia: 

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami 

• mapa strony 

• focus wokół elementów nawigacyjnych 

  

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ROA. 

https://bip.malopolska.pl/umwojnicz


Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Kowalczyk  
e-mail: roa@lodzkie.pl 
Telefon: 42 6302550 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu 
publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej 
lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w 
ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić 
Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

 Regionalny Ośrodek adopcyjny w Łodzi ma swoją siedzibę na  ul. Północnej 27/29, 91-420 Łódź. 

Do budynku w którym ma swoją siedzibę Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzą 2 wejścia. 
Wejście główne z bramy bezpośrednio od chodnika od ul Północnej zapewniające swobodny dostęp 
dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych) przeznaczone dla gości oraz wejście od 
strony parkingu wewnętrznego używane jako wyjście ewakuacyjne.  Budynek  posiada 5 kondygnacji 
-  parter plus 4 piętra. 

 Do holu na parterze prowadzą schody oraz winda sterowana elektrycznie ( platforma) dla 
osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się portiernia budynku, która udziela niezbędnych 
informacji jak poruszać się po budynku oraz pokieruje gości do ROA mieszczącego się na II piętrze. 
Obok portierni znajduje się winda pozwalająca bez przeszkód używać jej przez osoby 
niepełnosprawne. Na II  piętrze, przy wejściu do ROA  znajdują się metalowe drzwi wejściowe,  nie 
stanowią one przeszkody przy poruszaniu się na wózku. W ROA znajduje się jedna toaleta. Toaleta dla 
niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w na dziedzińcu wewnętrznym 
budynku. W odległości około 50 metrów znajduje się jedno miejskie miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych.  Z dwóch stron budynku znajdują się miejsca parkingowe - Strefa Płatnego 
Parkowania. 

 Do budynku oraz ROA niepełnosprawni mogą poruszać się z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  

W pobliżu budynku znajduje przystanek autobusowy oraz tramwajowy. 

 W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

http://www.rpo.gov.pl/


 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny 
lub głosowy - tablice informacyjne 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. 

 W budynku nie ma pętli indukcyjnej. 

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

  

  

  

  

 


